INSTRUÇÕES
Declaração de Autorização para
Encarregados em Massachusetts
Formulário de Cuidados de Educação e Saúde
Quem pode usar este formulário?
Se uma criança vive com você, um dos pais pode dar permissão para tomar decisões médicas e
educativas para a criança. Se a criança está a viver com você e você não é um dos pais, você é
chamado de encarregado "caregiver".
Necessito de arquivar algo em Tribunal se usamos este formulário?
Não. Este formulário dá o direito ao endarregado de tomar decisões sem uma ordem judicial.
O que faz o encarregado com este formulário?
Você precisará dar uma cópia deste formulário às escola da criança, médico e dentista. Você
deve manter uma lista de todos a quem você deu o formulário, caso você tenha que informá-los
sobre mudanças. Você deve fazer cópias para si próprio e manter o original em um lugar
seguro.
Este formulário dá custódia ao encarregado?
Não, este formulário só dá o direito ao encarregado de tomar decisões médicas e educativas
para a criança.
Se um dos pais assinar este formulário, ainda pode fazer estas decisões?
Sim, um pai mantém o direito de tomar essas decisões também.
O que acontece se o encarregado e o pai discordam?
Se existe um desacordo, o pai toma a decisão final.
Quanto tempo dura essa permissão?
É bom para até 2 anos. Você deverá ter um novo cada 2 anos.
Um pai pode alterar a sua mente?
Sim. Ele ou ela precisa escrever uma carta ao encarregado, dizendo-lhe que ele não tem mais
permissão para tomar essas decisões. Por favor certifique que a carta está assinada e com data
incluida. O pai e o encarregado dão uma cópia desta carta à escola da criança, médico e
dentista.
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COMO PREENCHER O FORMULÁRIO
Pai

•
•
•

O pai preenche a página da frente sob o título "Pessoa Autorizada".
O pai deve assinar este formulário em frente de duas testemunhas (que não sejam o
encarregado) e de um notário público. As testemunhas e o notário assainam na última
página.
Notários frequentemente estão disponíveis nos bancos e tribunais. Você também pode
encontrar um notário nas páginas amarelas. Observe que você precisará mostrar
identificação ao notário. Pode haver uma taxa para notarizar o formulário.

Encarregado
• O encarregado preenche o último parágrafo na última página chamado "Confirmação de
Encarregado".
O pai e o encarregado devem ler atentamente o formulário antes de assinar, desde que você está
jurando que a informação é verdadeira.
Há uma amostra do formulário de Declaração de Autorização do Encarregado anexado.
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